Brussel, 20 juli 2021
Advies 2021/15
Uitgebracht op eigen initiatief
Artikel 111 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen
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Samenvatting
In 2017 werd de overheidsfinanciering in de sociale zekerheid hervormd. Het nieuwe systeem
trad bij aanvang echter nog niet volledig in zijn definitieve vorm in werking. De wetgever had
immers voorzien dat sommige aspecten van de nieuwe financieringswijze op een later tijdstip
nog zouden (kunnen) worden aangepast. Als gevolg hiervan moet er nog een definitieve regeling
van kracht worden na 2021 voor de alternatieve financiering en de beperkte financiële
tussenkomst geneeskundige verzorging.
Het Comité pleit ervoor om met de definitieve regeling nog niet van start te gaan in 2022. Het
doet daarentegen :
•

een concreet voorstel voor de berekeningswijze van de alternatieve financiering voor
het jaar 2022;

•

een voorstel tot verlenging van het tijdelijk aanpassingsmechanisme voor de beperkte
financiële tussenkomst 'geneeskundige verzorging' en dit voor de jaren 2022 en 2023.
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1 Context
In 2017 werd de overheidsfinanciering in de sociale zekerheid hervormd 1. Het nieuwe systeem
trad bij aanvang echter nog niet volledig in zijn definitieve vorm in werking. De wetgever had
immers voorzien dat sommige aspecten van de nieuwe financieringswijze op een later tijdstip
nog zouden (kunnen) worden aangepast, nl. :
•

het mechanisme van de evenwichtsdotatie vanaf 2021;

•

de alternatieve financiering 2 vanaf 2021;

•

de beperkte financiële tussenkomsten voor de financiering van de geneeskundige
verzorging vanaf 2022.

In 2020 werd beslist 3 om :
•

het mechanisme van de evenwichtsdotatie voor onbepaalde tijd te verlengen.

•

de alternatieve financiering 2021 te berekenen volgens een methode ad-hoc in plaats
van reeds een definitieve regeling uit te werken zoals in de wet van 2017 wordt
vooropgesteld (cf. 2.2).

Voor de alternatieve financiering moet dus, net zoals voor de beperkte financiële tussenkomst
geneeskundige verzorging, nog een definitieve regeling van kracht worden na 2021. Omwille van
de budgettaire impact van de Coronacrisis 4 pleit het Comité er voor beide financieringsbronnen
voor om hier nog niet mee van start te gaan in 2022.

2 Alternatieve financiering
2.1 Periode 2017 - 2020
Voor de periode 2017-2020 voorzag de wet van 18 april 2017 een alternatieve financiering
bestaande uit twee componenten 5, nl. een basisbedrag en een bijkomend bedrag.
Het basisbedrag moest in deze periode jaarlijks overeenstemmen met :
•

3,33% van de BTW-opbrengsten, met een minimum van 977.716 duizend EUR 6 ;

•

10,12% van de opbrengst uit roerende voorheffing, met een minimum van 481.562
duizend EUR 7.

Wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid
integratie luik 'taxshift' (cf. infra)
3
Programmawet van 20 december 2020 (B.S. van 30 december 2020)
4
En voor de alternatieve financiering ook omwille van het ontbreken van aangepaste minimumbedragen.
5
De hervorming van 2017 zorgde ook voor een vereenvoudiging van het systeem in de zin dat de veelheid
aan bronnen die de alternatieve financiering tot dan toe kenmerkte werd beperkt.
6
Er gebeurt een jaarlijkse aanpassing van dit bedrag aan de gemiddelde gezondheidsindex van het jaar.
7
Er gebeurt een jaarlijkse aanpassing van dit bedrag aan de gemiddelde gezondheidsindex van het jaar.
1
2
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Het bijkomende bedrag, bedoeld om de budgettaire impact van de taxshift te ondervangen 8,
werd voor het zelfstandigenstelsel vastgelegd op :
•

275,9 miljoen EUR voor 2017 9 ;

•

377,9 miljoen EUR voor 2018, in 2019 en in 2020 10 .

2.2 Situatie vanaf 2021
Wettelijke bepalingen
De wet van 2017 bepaalt dat het bedrag van de aanvullende alternatieve financiering (cf. 2.1)
vanaf 2021 geïntegreerd moet worden in het basisbedrag van de alternatieve financiering.
Daartoe zouden de percentages die vooraf genomen worden op de opbrengsten uit de BTW en
de roerende voorheffing, worden aangepast aan de hand van formules die in de wet zijn
ingeschreven 11. De wet voorziet evenwel geen formules om de minimumbedragen aan te
passen. Een eventuele aanpassing zou via een in ministerraad overlegd koninklijk besluit moeten
gebeuren.

Situatie 2021
Eind 2020 besliste de federale regering om de integratie van het bijkomende bedrag aan
alternatieve financiering in het basisbedrag op de manier waarop de wet die voorschrijft, uit te
stellen. Een dergelijke operatie werd niet opportuun geacht in de atypische context van de
coronacrisis. Als gevolg van de crisis kenden de inkomsten uit BTW en roerende voorheffing in
2020 immers een uitzonderlijke daling waardoor ze als onvoldoende representatief werden
beschouwd voor het bepalen van de nieuwe berekeningspercentages. Bovendien ontbraken de
nodige bepalingen voor de aanpassing van de wettelijke minimumbedragen12.
In afwachting van het normaliseren van de situatie, werd voor de alternatieve financiering 2021
beslist om te werken met wettelijk ingeschreven bedragen 13. Op die manier bleven de globale
beheren verzekerd van voldoende alternatieve financiering, ongeacht de evolutie van de

In het zelfstandigenstelsel moest dit de budgettaire impact ondervangen van de gefaseerde
bijdragevermindering, de gelijkschakeling van de minimumpensioenen aan die van de loontrekkenden
alsook van de maatregelen ter verbetering van het sociaal statuut waartoe in het kader van diezelfde
taxshift was beslist
9
Waarvan 173,8 miljoen EUR uit BTW en 102,1 miljoen EUR uit roerende voorheffing.
10
Waarvan 238,1 miljoen EUR uit BTW en 139,8 miljoen EUR uit roerende voorheffing.
11
Art. 13 §1 van de wet van 18 april 2017 houdende hervorming van de financiering van de sociale
zekerheid
12
In dit verband dient opgemerkt dat het Globaal Financieel Beheer sinds de wet van 2017 systematisch
het minimumbedrag aan roerende voorheffing ontving.
13
Voor het stelsel van de zelfstandigen ging het om 1.459.169 duizend EUR uit BTW-ontvangsten en om
693.952 duizend EUR uit de ontvangsten uit roerende voorheffing
8
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ontvangsten uit BTW en roerende voorheffing. De bedragen werden overigens zo berekend dat
ook de werkelijke kostprijs van de taxshift 14 ermee werd gedekt.
Over de mogelijke modaliteiten of timing van een definitieve regeling rond de alternatieve
financiering werd in 2020 nog niets beslist.

Alternatieve financiering 2022 : voorstel van het ABC
Het ABC meent dat ook 2022 geen geschikt jaar zal zijn om over te gaan tot een definitieve
integratie van het bijkomende bedrag aan alternatieve financiering in het basisbedrag. De
coronacrisis maakt de evolutie van de ontvangsten uit BTW en roerende voorheffing ook in 2021
onzeker en onvoldoende representatief.
Het Comité pleit er daarom voor om voor 2022 opnieuw te werken met een bij wet vastgelegd
bedrag aan alternatieve financiering. Het doet in bijlage (pagina 10, punt 1.3) een voorstel voor
de concrete berekeningswijze van dit bedrag, gebaseerd op de werkwijze die men hanteerde
voor de berekening van de alternatieve financiering '21.

3 Beperkte financiële tussenkomst voor de sector
geneeskundige verzorging (§1bis) 15,16
Het bedrag van de beperkte financiële tussenkomst die vanuit de globale beheren jaarlijks wordt
overgemaakt aan de sector geneeskundige verzorging, komt sinds 2008 17 overeen met het
bedrag van hun tussenkomsten in het voorgaande jaar, verhoogd met het groeipercentage van
de in het eigen stelsel geïnde bijdragen.

3.1 Periode 2017 - 2021
Bij de hervorming van de overheidsfinanciering in 2017 werd het gebruikelijke
aanpassingsmechanisme tijdelijk opgeschort naar aanleiding van de taxshift. Op die manier
wilde men ervoor zorgen dat er vanuit de Globale Beheren toch voldoende middelen zouden
vloeien naar de gezondheidszorgen, ondanks de gefaseerde bijdragevermindering. In de periode

Het gaat om de nettokosten zoals die werden ingeschat door de twee globale beheren. Voor het
zelfstandigenstelsel werd rekening gehouden met de conclusies van de ABC-werkgroep 'begroting' van 10
maart 2020.
15
De financiering van de sector geneeskundige verzorging gebeurt met eigen ontvangsten van het RIZIV
en met een beperkte financiële tussenkomst vanuit de Globale beheren (§1bis). Het eventuele verschil
tussen de som van de eigen ontvangsten en de beperkte tussenkomst enerzijds, en de behoeften van de
sector Geneeskundige Verzorging anderzijds, wordt gedekt door een saldofinanciering (§1quater) met
middelen uit de alternatieve financiering.
14

Artikel 6, §1bis van de wet van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel
beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van titel VI van de wet van
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels
17
Tot de invoering van een nieuw financieringsmechanisme voor de gezondheidszorg in 2008, moesten
de globale beheren zonder beperking de behoeften dekken van de sector geneeskundige verzorging
16
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2017 - 2021 zou de aanpassing van de beperkte financiële tussenkomst 18 dan gebeuren op basis
van de evolutie van de gemiddelde gezondheidsindex.

3.2 Situatie na 2021
Wettelijke bepalingen
Volgens de bestaande wettelijke bepalingen zal vanaf 2022 terug het initiële
aanpassingsmechanisme in werking treden. Het bedrag van de beperkte tussenkomst zou dan
opnieuw jaarlijks moeten verhogen met het groeipercentage van de in het stelsel geïnde
bijdragen.

Voorstel van het ABC
Het ABC pleit ervoor om de opschorting van het initiële aanpassingsmechanisme nog verder aan
te houden voor de jaren 2022 en 2023.
De Coronacrisis heeft een belangrijke impact op de ontvangsten van het Globaal Financieel
Beheer Zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de inkomsten uit bijdragen.
Enerzijds wordt het stelsel geconfronteerd met minderontvangsten uit sociale bijdragen als
gevolg van een toename van het aantal zelfstandigen dat door de crisis een (aanzienlijke)
inkomensdaling ondervindt 19. Anderzijds dalen en/of vertragen de ontvangsten van het Globaal
Financieel Beheer omwille van de versoepeling van de betalingsfaciliteiten die werden
doorgevoerd om de zelfstandigen in deze crisisperiode meer financiële ademruimte te geven 20.
Op basis hiervan, en rekening houdend met de gegevens die tot dusver beschikbaar zijn, gaat
men ervan uit dat de groei in bijdragenontvangsten als gevolg van de coronacrisis in het sociaal
statuut :
•

atypisch laag zal zijn tussen de begrotingsjaren 2020-2021. Men verwacht in 2021
minder ontvangsten dan in 2020.

•

atypisch hoog zal zijn in de periode 2021-2022, als gevolg van de vertraging in de
bijdrage-inning die de Coronacrisis met zich meebrengt 21.

Waarvan het bedrag in 2017 forfaitair werd vastgelegd.
Zelfstandigen doen hierdoor vaker een beroep op de mogelijkheden tot vrijstelling en vermindering van
sociale bijdragen.

18
19

Deze versoepelingen gebeurden in de vorm van een uitstel van betaling voor de voorlopige, een uitstel
van betaling voor de vennootschapsbijdrage 2020 van 30 juni naar 31 december 2020, de niet-toepassing
van verhogingen voor voorlopige bijdragen 2020 en regularisatiebijdragen 2018, de opschorting van de
praktijk inzake aanmaningen bij laattijdige bijdragebetaling.
21
Zelfstandigen kregen de mogelijkheid om hun bijdragebetaling uit te stellen.
20
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Tabel 1. Nominale en procentuele evolutie van de bijdragenontvangsten in de periode 2020-2023 22

Bijdragen

Realisaties 2020

Technische
ramingen van juni
2021

Voorafbeelding
2022

Vooruitzichten
2023

4.251.685.042

4.208.852.484

4.680.457.585

4.821.895.813

-1,01%

11,21%

3,02%

Groei% N-2/N-1
Bron: Financiële Dienst, RSVZ

Als men vanaf 2022 terugkeert naar het initiële aanpassingsmechanisme dan zal het bedrag van
de beperkte financiële tussenkomst ten laste van het zelfstandigenstelsel in 2022 weliswaar
dalen maar in 2023 uitzonderlijk veel stijgen.
Om dit belangrijke neveneffect van de Coronacrisis te neutraliseren pleit het Comité ervoor om
het bedrag van de beperkte tussenkomst ook voor de jaren 2022 en 2023 te koppelen aan de
evolutie van de gemiddelde gezondheidsindex.

Namens het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, op 20 juli 2021:

22

Veerle DE MAESSCHALCK,

Jan STEVERLYNCK,

Secretaris

Voorzitter

Zie ook punt 2 van de studie in bijlage (p.11).
6

Bijlage. Implications de la loi du 18.04.2017 sur le financement de la gestion globale des indépendants : étude par
le Service Finance de l'INASTI
1 Le financement alternatif
1.1 Principe
De 2017 à 2020, prélèvement d'un pourcentage sur le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du produit du précompte mobilier (PM) pour être attribué au régime
des travailleurs indépendants. La loi a fixé des montants minimums légaux afin d'éviter les problèmes de financement de la sécurité sociale dans le cas de diminutions
conjoncturelles trop importantes pour ces deux sources de financement 23. Ces montants de base sont complétés par des montants forfaitaires destinés à financer les mesures
taxshift.
De 2017 à 2020, les pourcentages prélevés du produit des deux sources de financement sont :
•

3,33 % du produit de la TVA, avec un montant minimum fixé à 977.716.000 euros pour 2017 et adapté annuellement à l'indice-santé moyen ;

•

10,12 % du produit du précompte mobilier, avec un montant minimum fixé à 481.562.000 euros pour 2017 et adapté annuellement à l'indice-santé moyen.

Aux montants de base ainsi obtenus, les montants forfaitaires calculés en 2015 et 2016 sont ajoutés. Pour le régime indépendant, il s'agit de

23

. En cas d'insuffisance pour chacune de ces composantes, une source de financement de réserve est prévue, le produit des accises sur le tabac.

Par les articles 5, §2 (régime des travailleurs salariés) et 12, §2 (régime des travailleurs indépendants), la loi a prévu que les montants alloués pour financer le taxshift pouvaient
être actualisés par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres.
Dès 2021, ce financement alternatif complémentaire devait être intégré au montant de base.
Par les articles 6, §1er (régime des travailleurs salariés) et 13, §1er (régime des travailleurs indépendants), la loi a fixé la formule permettant d’adapter les pourcentages à
appliquer aux recettes de TVA et de PM à partir de 2021. Par contre, la loi n'a pas prévu une formule pour l’adaptation des montants minimums : les articles 6, §2 et 13, §2,
stipulent simplement que les montants minimums sont adaptés par un arrêté royal délibéré en conseil des ministres.

1.2 Dérogation exceptionnelle à la loi du 18.04.2021 en 2021 prévue dans la loi-programme du 20 décembre 2020 (MB 30.12.2020)
La crise du coronavirus a entraîné une diminution sensible des recettes de la TVA et du PM en 2020, les recettes de ces deux sources de financement n'étant pas suffisamment
représentatives et ne constituant pas une base adéquate pour réaliser l'intégration du taxshift dans les pourcentages, le gouvernement a dès lors décidé de fixer des montants
forfaitairement qui tiennent compte de l'impact taxshift tel que réestimé par les gestions globales à l'issue des concertations des comités de gestion.
Réestimation des mesures taxshift et améliorations du statut social - conclusion des travaux du CGG - 10 mars 2020
Mesures

Montant initial 2018
conclave
220.829.800

Montant 2020

Différence

312.294.132

91.464.332

Pension minimum

107.000.000

109.314.890

2.314.890

Améliorations 2017

25.000.000

42.776.068

17.776.068

Améliorations 2018

25.000.000

32.590.908

7.590.908

TOTAL

377.829.800

496.975.998

+ 119.146.198

Tax-shift

= 377.900.000 - enveloppe tax shift 2018-2020

Demandé : 119.076.000

Le coût supplémentaire est ventilé comme suit entre les deux composantes actuelles du financement alternatif :
•

pour la TVA, 67% soit 79.780.920 euros arrondi à 79.781.000 euros ;

•

pour le précompte mobilier, 33% soit 39.295.080 euros arrondi à 39.295.000 euros.

Calcul du montant forfaitaire pour 2021 (groupe de travail de mars 2020 – donc avant la crise)
•

Pourcentage de base prévu dans la loi du 18/04/2017 :
o

pour la TVA : 3,33%
8

o
•

Pourcentage additionnel pour l'intégration du taxshift prévu dans la loi du 18/04/2017 sur base des recettes fiscales estimées par le SPF FIN en mars 2020 (avant la
crise) :
o

o
•

pour le précompte mobilier : 10,12%

pour la TVA : 0,72% (= 238.100 milliers d'euros / 32.847.997 milliers d'euros)
pour le précompte mobilier : 3,25 % (= 139.800 milliers d'euros / 4.298.689 milliers d'euros)

Pourcentage additionnel pour l'intégration du coût supplémentaire du taxshift sur base des recettes fiscales estimées en mars 2020 :
o

o

pour la TVA : 0,24% (= 79.781 milliers d'euros / 32.847.997 milliers d'euros)
pour le précompte mobilier : 0,91 % (= 39.295 milliers d'euros / 4.298.689 milliers d'euros)

Les pourcentages finaux pris en compte pour la détermination des montants forfaitaires de 2021 ont dès lors été fixés à :
•

pour la TVA : 4,29%

•

pour le précompte mobilier : 14,28%

L'application de ces pourcentages aux recettes fiscales de 2021 estimées en mars 2020 donnait les recettes suivantes :
•

pour la TVA : 1.459.169 milliers d'euros (= 4,29% * 34.013.259 milliers d'euros)

•

pour le précompte mobilier : 629.697 milliers d'euros (= 14,28% * 4.409.642 milliers d'euros).

Lors de la détermination des montants forfaitaires pour 2021, les minimas légaux ont également été réestimés compte tenu de l'intégration du taxshift ainsi que du coût
supplémentaire du taxshift. Ceci a donné les montants suivants pour 2021 :
•

pour la TVA : 1.362.419 milliers d'euros soit le minimum légal tel que calculé par le SPF Sécurité sociale en mars 2020 (1.021.764 milliers d'euros) majoré du coût du
taxshift pour 2020 (238.100 milliers d'euros) et du coût supplémentaire du taxshift pour 2020 (79.781 milliers d'euros) et ensuite indexé avec 1,7% pour exprimer le
minimum en prix en 2021

•

pour le précompte mobilier : 693.952 milliers d'euros soit le minimum légal tel que calculé par le SPF Sécurité sociale en mars 2020 (503.257 milliers d'euros) majoré
du coût du taxshift pour 2020 (139.800 milliers d'euros et du coût supplémentaire du taxshift pour 2020 (39.295 milliers d'euros) et ensuite indexé avec 1,7% pour
exprimer le minimum en prix en 2021.

Dès lors, pour le régime indépendant, le financement 2021 s'élève à 1.459.169 milliers d'euros, prélevés sur les recettes de TVA et 693.952 milliers d'euros (= montant
minimum) prélevés sur les recettes de précompte mobilier.

9

1.3 Proposition pour 2022
Les constats faits pour 2021 restent d'application : trop grand impact de la crise sanitaire, volatilité des recettes, l'article 13 de la loi précitée ne permet pas d'adapter les
montants minima.
Scénario basé sur des montants forfaitaires comme en 2021
ONSS
TVA
PM

19,77%
68,85%

INASTI
4,29%
14,28%

(arrondi à 2 décimales)
(arrondi à 2 décimales)

Ces pourcentages (4,29% pour la TVA et 14,28% pour le précompte mobilier) sont appliqués sur les recettes fiscales communiquées par le SPF FIN en mars 2020 (avant la
crise sanitaire)
(en milliers EUR)

Recettes pré-corona
de 2022 estimées en
mars 2020

TVA
PM
Total

35.042.623,6
4.670.358,4

INASTI

Différence avec
montant for. 2021

1.503.329
666.927
2.170.256

44.160
37.230
81.390

Adaptation du minimum légal (exprimé en prix 2022) afin d'intégrer l'impact du coût total du taxshift :
min 2020 (calcul définitif)
taxshift 2020
coût suppl. taxshift 2020
index 2021&2022 (hyp 06/2021)

TVA
1.019.543
238.100
79.781
1,0291

min 2022

1.376.341

PM
502.163
139.800
39.295
1,0291
701.082

Montant attribué au régime des travailleurs indépendants compte tenu de l'adaptation du minimum légal :
(en milliers EUR)
TVA
PM
Total

Recettes pré-corona
de 2022 estimées en
35.042.623,6
4.670.358,4

INASTI

Différence avec
montant for. 2021
1.503.329
44.160
701.082
7.130
51.290
2.204.411
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2 Le financement des soins de santé
En ce qui concerne le financement des soins de santé, et principalement le calcul de l'intervention limitée, les dispositions légales prévoyaient pour les années 2017 à 2021,
un montant forfaitaire adapté annuellement à l'indice des soins de santé.
La loi-programme du 21 juin 2021, publiée au MB du 29.06.2021, prévoit à l'art 12 de la section 2 (modification du financement de l'assurance soins de santé) du titre 3 –
Affaires sociales –

A partir de 2022, l'intervention limitée serait à nouveau calculée sur base du taux de croissance des cotisations de l'année N-1 par rapport à N-2.
Si l'exercice sur ces dispositions légales est intéressant pour la gestion globale en 2022 (en raison d'un taux anormalement bas), il ne l'est pas du tout en 2023.

Ici aussi plusieurs scénarii ont été examinés
11

Poursuivre la méthode prévue pour les années 2017 à 2021, en 2022 et 2023 (application de l'indice santé), est équitable et donne le temps de la réflexion pour les années
futures

12

